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Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos el vostre nom,
adreça i telèfon a través de l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186
Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.
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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Iniciem el nou any amb el
record
d’esdeveniments
i personatges il·lustres
centenaris. El cas de l’escriptor català Josep Maria
Gironella o del poeta i crític literari Josep Romeu i
Figueras són un exemple,
però m’agradaria destacar
al gran economista i escriptor José Luís Sampedro, nat a Barcelona el dia
1 de febrer de l’any 1917,
home de reconegut prestigi en el món literari a partir
de l’èxit de la seva novel·la
“La sonrisa etrusca”(1985)
i, a l’hora per ser un clar
referent Humanista que,
fins la seva mort l’any 2013

i amb la lucidesa que el
caracteritzava, va criticar i
lluitar contra la decadència
moral i social d’Occident i
del neoliberalisme i de les
brutalitats del capitalisme
salvatge.
També, l’any 1917, és quan
es va posar a la venda el
primer número de la famosíssima revista d’historietes il·lustrades TBO
(referent del còmic històric
del nostre país junt amb
“En Patufet” -1904-1938,
aquesta escrita en català-)
i quan, a la mort d’Enric
Prat de la Riba, Josep Puig
i Cadafalch, polític i ar-

quitecte modernista (Casa
Amatller i casa de les Punxes de Barcelona són dues
de les seves obres més famoses), assumeix la presidència de la Mancomunitat
de Catalunya des de l’any
1917 fins el 1923, data del
cop d’estat de Primo de
Rivera. Una Mancomunitat
que tot i que va de tenir
funcions purament administratives i que les seves
competències no van anar
més enllà de les diputacions provincials, va adquirir
una gran importància política: representava el primer
reconeixement per part de
l’estat espanyol de la per-

sonalitat i de la unitat territorial de Catalunya des del
l’any 1714.
En general, la Mancomunitat va dur a terme una
important tasca de creació
d’infraestructures de camins i ports, obres hidràuliques, ferrocarrils, telèfons,
beneficència, cultura i sanitat. També va emprendre
iniciatives per augmentar
els rendiments agrícoles i
forestals introduint millores
tecnològiques, de serveis i
educatives i va potenciar
els ensenyaments tecnològics necessaris per a la
indústria catalana.

Enquesta Ciutadana
Creu que és important continuar impulsant processos
participatius?
Darrerament, des de l’Ajuntament, s’han posat en marxa processos participatius per a la implicació de la ciutadania en els afers
públics. En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per
saber si els lliçanencs i lliçanenques creuen que és important
continuar impulsant aquest tipus d’iniciatives.
El resultat ha estat que, de les 42 persones que han participat a
l’enquesta, un 95% ha contestat afirmativament i un 5% ha dit
que no; ningú ha triat l’opció No sap/No contesta.
*L’enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes està oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i en
el butlletí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.
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de l’Ajuntament

Continua la programació de les festes de Nadal

Aquest mes de gener continuen les activitats que l’Ajuntament i entitats locals han organitzat per les festes de
Nadal 2016-2017, que s’allargaran fins al 5 de gener; ara és el torn del Concert de Cap d’Any, el Cinema infantil i
l’arribada del patge Xumet i de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.
Entre les activitats que es faran aquest gener destaquen
el Concert de Cap d’Any, el
Campament reial del patge
Xumet, Cinema infantil i l’arribada de Ses Majestats els
Reis Mags d’Orient.
Concert de Cap d’Any
Lliçà d’Amunt donarà la
benvinguda al 2017 amb un
concert gratuït, el diumenge
1 de gener a les 20h al Pavelló d’Esports, a càrrec de
la Bandeltenes. Aquesta formació musical, dirigida per
Pere Enguix i Josep Gomariz,
i formada per músics i veïns
de la Vall del Tenes, ens oferirà un repertori variat estilísticament, com en els darrers
anys.
Campament reial del patge
Xumet
Els dies previs a l’arribada de
Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient, el Patge Xumet visitarà el nostre poble per anunciar l’arribada de Ses Majestats i recollir les cartes que els
nens i nenes els hagin escrit.
El campament reial del patge
Xumet s’instal·larà el dilluns 2
de gener, de 16.30h a 19h, a
la plaça de Catalunya; dimarts
3 de gener, a la mateixa hora,
al Centre Cívic Palaudàries; i el
dimecres 4 de gener, també en
aquest mateix horari, al Centre
Cívic Ca l’Artigues.
Com l’any passat, el campament reial del patge Xumet es-

tarà ple de jocs i animació.
Aquesta activitat, organitzada
per l’Ajuntament, compta amb
la col·laboració de les associacions de veïns Can Farell i Can
Xicota i de les Comissions de
Festes dels barris de l’Aliança i
de La Sagrera; les associacins
de veïns de Palaudalba, Can
Rovira Vell, Can Rovira Nou,
Can Roure, Mas Bo-Can Lledó
i Can Salgot; i les associacions
de veïns de Can Costa, Pinedes del Vallès, Ca l’Esteper i
l’entitat cultural Colla del Ritme.
Cinema infantil
L’Ajuntament ha organitzat tres
sessions de cinema infantil,
del dilluns 2 al dimecres 4 de
gener, a les 17.30h, a l’ateneu
L’Aliança. El dilluns es projectarà la pel·lícula Zootrópolis;
el dimarts, Ice Age 5: El gran
cataclismo; i el dimecres, Buscando a Dory. L’aforament és
limitat a la capacitat de la sala.
Arribada de Ses Majestats els
Reis Mags d’Orient
Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, arribaran a Lliçà d’Amunt
el dijous 5 de gener, amb els
regals que petits i grans esperen amb il·lusió que els portin
en aquesta nit màgica.
Ses Majestats començaran
la visita al nostre poble per
la zona de Palaudàries; a les
17h, seran al Centre Cívic de
Palaudàries, en un acte orga-

nitzat per l’Ajuntament i les
Associacions de Veïns de Can
Rovira Nou, Can Rovira Vell,
Palaudalba, Can Roure, Mas
Bo-Can Lledó i Can Salgot.
Després de la visita a Palaudàries, a les 18.30h, els Reis
Mags d’Orient començaran la
Cavalcada des de la Biblioteca Ca l’Oliveres fins a l’Ajuntament.
La Comitiva reial seguirà el
següent recorregut: carrers de
Castelló de la Plana, Folch i
Torres, Aliança i Anselm Clavé.
Com cada any, es recomanen
tres punts del recorregut per
veure passar la Comitiva reial: la plaça de Catalunya (a
les 18.45h), el carrer de l’Aliança (a les 19h) i el carrer
d’Anselm Clavé, davant de
l’Ajuntament (a les 19.15h).
En aquest darrer punt, l’Alcalde rebrà Ses Majestats i, junts,
sortiran al balcó de la Casa
Consistorial, on els Reis Mags
d’Orient rebran la Clau, l’Estel
i el Cor de Lliçà d’Amunt, llegiran el pregó reial i s’oferirà un
espectacle per a tots els assistents.
Abans de sortir al balcó de
l’Ajuntament, però, Ses Majestats els Reis Mags d’Orient
rebran en audiència privada
els 10 nens i nenes d’entre 3
i 8 anys afortunats en el sorteig celebrat el passat 19 de
desembre entre tots els que
van omplir una butlleta amb
aquesta finalitat.

www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar
les informacions i oonsultar les activitats d’agenda. També s’hi
pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la
reserva de publicitat.

Arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient

notícies de l’Ajuntament
4-

Notícies destacades de la
Biblioteca

Nova imatge del PIJ

Exposicions, xerrades, tallers...
Exposició: “El Bertí, flaixos
d’una cinglera”
Aquesta exposició consisteix en
una mostra de fotografies dels
Cingles de Bertí que formen part
del llibre El Bertí, flaixos d’una
cinglera, del fotògraf de Bigues i
Riells Jesús Cano Sánchez.
Els Cingles de Bertí són les cingleres i relleus que separen el
Vallès de l’altiplà del Moianès, un
element que marca els diferents
municipis que en formen part.
L’exposició es podrà visitar del 9
al 27 de gener a la primera planta
de la Biblioteca.
“Bons propòsits per al 2017”
El dijous 19 de gener a les 18:30h
a la Biblioteca tindrà lloc la xerrada que porta per títol “Bons
propòsits per al 2017” a càrrec
del Centre d’Atenció Primària de
la Vall del Tenes, on es parlarà
sobre els següents aspectes: alimentació sana, deixar de fumar
i fer exercici. Tres propòsits que
de ben segur molts de nosaltres
ens proposem a l’inici de l’any per
gaudir d’una vida més saludable.
Preparats per recitar?
La Biblioteca ja està començant
a preparar la 4a edició del Recital
Poètic Popular, que es farà el dimarts 21 de març a les 18h i que
s’organitza per donar la benvin-

guda a la primavera amb poesia.
Per això, us animem a tots aquells
i aquelles que us vingui de gust
llegir un poema, sigueu petits, joves o grans, a que us inscriviu a la
biblioteca. Teniu temps de fer-ho
fins el 17 de febrer.
“Fem-la petar” en català
De cara a aquest nou any, la Biblioteca tornarà a engegar l’activitat “Fem-la petar”, adreçada
a totes aquelles persones que
vulguin practicar el català i utilitzar-lo en el seu dia a dia. Consisteix en un grup de conversa
en català que es trobarà una
vegada a la setmana a la biblioteca. El grup serà dinamitzat
per una voluntària del programa
Voluntariat per la Llengua, que
proposarà diferents temàtiques
a conversar en català. Des de
la biblioteca es proporcionaran
materials de suport per al bon
ús de la llengua catalana. Les
persones interessades cal que
contactin amb la biblioteca per
fer la inscripció.
Taller de mecanografia per a
Infants
Després de la bona acceptació
dels tallers de Mecanografia per
a Infants que es van començar
a la Biblioteca el passat abril, de
cara a aquest proper any es tor-

nen a organitzar, tots els divendres de febrer de 17h a 18h.
Aquest taller va adreçat a nens i
nenes d’entre 8 i 13 anys, independentment del nivell de mecanografia (també per a no iniciats),
ja que són classes pràctiques i
s’adequaran al nivell de cadascú.
Les persones interessades a fer
el taller, que és gratuït, poden
inscriure’s a la Biblioteca durant
aquest mes. Les places són limitades i caldrà un mínim de 6
inscrits per fer el curs.
Taller d’adults d’informàtica
La Biblioteca, en el seu propòsit d’oferir tallers d’alfabetització
digital, programarà aquest any
un nou taller enfocat a millorar
els coneixements bàsics d’informàtica. Un dels aspectes que es
treballarà serà el funcionament
d’un full de càlcul per portar un
millor control a nivell personal de
les despeses.
S’hi poden apuntar totes aquelles persones que tinguin uns
coneixements mínims d’informàtica i tindran prioritat aquelles
empadronades a Lliçà d’Amunt.
Les persones interessades a fer
aquest taller, que és gratuÏt, poden posar-se en contacte amb
la Biblioteca. Les places són limitades i caldrà un mínim de 6
inscrits per fer el curs.

Es busquen joves amb
experiències per explicar
Si ets jove emprenedor/a; has
viscut, treballat o estudiat a l’estranger; participes activament
del món associatiu; has fet un
voluntariat que t’ha canviat la
vida; tens un grup de música;
ets esportista destacat/da; has
publicat algun projecte o hi estàs treballant; vols compartir
amb la resta les teves vivènci-

es... T’estem buscant!
La regidoria de Joventut cerca
joves del municipi d’entre 16 i
30 anys que hagin aconseguit
fites personals importants per
posar en marxa el projecte “Veu
dels joves/Joves amb experiència”, que vol donar a conèixer
les experiències viscudes de
joves lliçanencs amb l’objectiu

d’ajudar a d’altres joves a marcar-se objectius vitals i implicar-se en nous projectes que els
poden canviar la vida. Si ets un
d’aquests joves (o en coneixes
algun), posa’t en contacte amb
la regidoria de Joventut a través
del web www.espaijovegalliner.
cat o mitjançant el correu electrònic elgalliner@llicamunt.cat.

La regidoria de Joventut ha
renovat la imatge de les informacions generades pel Punt
d’Informació Juvenil i ha habilitat nous espais on poder
consultar la informació juvenil.
En les informacions, s’ha establert una línia de colors per
facilitar la identificació de
diferents temes: els educatius són turquesa; de feina,
taronja; de mobilitat, lila; de
participació, fúcsia; de salut,
groc; i d’habitatge, pistatxo.
Aquesta nova línia estilística
s’aplica a la informació dels
serveis de la regidoria i també a les cartelleres, amb l’objectiu d’aconseguir una imatge més cridanera i fàcilment
identificable per als i les joves
del municipi segons àmbits i
interessos.
Per altra banda, les cartelleres informatives ubicades a
diferents espais del municipi (Punt d’Informació Juvenil El Galliner, Institut Hipàtia
d’Alexandria, Institut Lliçà
d’Amunt, Centre Cívic Ca l’Ar-

tigues i Centre Cívic Palaudàries) segueixen una mateixa
estructura visual.
A les cartelleres es pot trobar
informació rellevant per les
i els joves de Lliçà d’Amunt:
incorporen una agenda on es
poden consultar els actes que
es realitzen al municipi, diferents cartells informatius sobre temes diversos (beques,
premis, mobilitat, salut, estudis...) i un apartat amb ofertes
laborals.
Les cartelleres també pretenen ser una eina dinàmica,
per això s’ha afegit un espai
de taulell d’anuncis on els i
les pròpies joves seran qui
escriuran quina és la seva
demanda sobre música, intercanvis, esport, classes de
repàs, cangur, habitatge o altres.
A més, per al servei d’assessorament personalitzat s’han
creat unes targetes per tal de
facilitar a les persones usuàries la concreció de l’assesorament que es demana i el
recordatori de la cita.

Si ets jove... mou-te!
Ets jove i tens entre 12 i 30
anys? Doncs l’Espai Jove el
Galliner està als teus peus!
Els divendres de 16 h a 20 h
pots venir al Galliner i fer-te’l
teu! Vols que anem una tarda
tots al cinema?, voleu fer una
sortida a la neu?, t’agradaria
que es fessin tallers de dansa,
robòtica, teatre...?, us agradaria
organitzar un torneig?, o
potser prefereixes que fem

formacions i xerrades? No t’ho
pensis i vine, proposa noves
activitats, tallers, sortides,
formacions, etc. Ja ho saps,
tots els divendres, si ets jove...
mou-te! El Galliner és teu!
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Arriba la Festa de Sant Antoni Abat

Aquest any, com en l’anterior, l’Ajuntament s’encarrega de l’organització de la festa i la Comissió de Sant Antoni
n’és col·laboradora.
A Lliçà d’Amunt, la Festa de Sant Antoni
Abat és una tradició de més de 80 anys. Enguany tindrà lloc el diumenge 29 de gener i
l’Ajuntament, com l’any passat, es farà càrrec de l’organització de la festa; la Comissió
de Sant Antoni en serà col·laboradora.
La festa començarà amb un esmorzar, entre
les 8 i les 10 del matí, al Pinar de la Riera, on
es concentren els participants a la cercavila
dels Tres Tombs.
La cercavila s’iniciarà a les 12.30h i recorrerà diferents carrers del municipi per acabar,
com cada any, al punt d’inici, el Pinar de la
Riera, on s’oferirà un vermut.
A les 12.45h, a la plaça de l’Església, tindrà
lloc la benedicció dels animals. Prèviament,
a les 10h, s’oferirà la celebració eucarística
en honor a Sant Antoni Abat.
I, durant tot el matí, el Pinar de la Riera acollirà diferents activitats com una petita mostra de bestiar, una passarel·la de gossos en

adopció o una exhibició eqüestre.
Podeu veure el programa complet de la
Festa de Sant Antoni Abat al web municipal.
La cavalcada dels Tres Tombs té l’origen en
la devoció que traginers i homes de camp
tenien a Sant Antoni Abat, un gran amic
dels animals que es dedicava a protegir els
animals de càrrega i els que es feien servir
en les feines del camp, segons la tradició
cristiana. El dia de l’onomàstica d’aquest
sant, el 17 de gener, es donava festa als
animals (bàsicament bestiar de tir o muntura com els cavalls, les mules, els rucs…) i
se’ls portava a beneir per tal que no patissin
cap mal. De camí cap a l’església, els propietaris exhibien els animals que prèviament
havien engalanat per a tal esdeveniment.
Originàriament es donaven tres voltes a
l’església on s’havien de beneir als animals
(tres tombs) i d’aquí ve el nom de la cavalcada.

Banderer i cordonistes en un imatge d’abans dels anys trenta (“L’Abans”)

Nova edició del cicle
MUDA’T 2.0

Enguany, s’incrementen
els descomptes per a
aturats i joves.
L’any 2017 torna una nova edició del MUDA’T 2.0 amb una
programació d’espectacles bimensual.
El primer espectacle programat és “L’electe”, una comèdia
dramàtica de Ramon Madaula,
dirigida per Jordi Casanovas i
interpretada pel mateix Ramon
Madaula i per Roger Coma,
sobre els efectes de la política
i les teràpies psiquiàtriques.
Aquest espectacle tindrà lloc
el divendres 17 de febrer, a les
21h, a l’ateneu L’Aliança.
Un jove polític acaba de ser
escollit president. En poques
hores ha de pronunciar el seu
discurs d’investidura però,
cada vegada que l’assaja, un

terrible tic deforma la seva
cara de forma tan ridícula com
hilarant. El psiquiatra només
té unes poques hores per resoldre aquest aparent trastorn i evitar que el president
faci un ridícul espantós en la
seva primera compareixença.
“L’electe” es converteix en una
batalla entre el president i el
psiquiatra. Què amaga cadascú? Quines són les veritables
intencions d’un i altre? Quins
fets de la nostra vida marquen
el nostre futur i, sobretot, la
nostra vocació?
El preu de les entrades és de
10 euros si es compren anticipadament i de 15 euros si
es compren el dia de la repre-

Venda
d’entrades
en línia!
sentació. Les entrades anticipades es poden adquirir del
dilluns 16 de gener al dijous
16 de febrer online, a través
del web municipal, o a l’OAC
de l’Ajuntament. La taquilla
s’obrirà a les 20h. L’aforament
és limitat. Recordem que les
persones que es troben en
situació d’atur i els menors
de 30 anys empadronats al
municipi tenen descompte.
Enguany, el descompte per a
aturats i per a joves menors de
30 anys del municipi passa a
ser d’un 50% (1 entrada per
aturat o jove), presentant algun document que ho acrediti;
aquests descomptes no són
acumulables.
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Pressupost municipal 2017

El pressupost municipal per a l’any 2017 és un pressupost elaborat sense dèficit inicial, amb 17.193.000€ d’ingressos
i el mateix import de despeses. Es tracta d’un pressupost de continuïtat, que manté la línia seguida fins ara de
millora dels serveis i inversions fonamentals. Però, gràcies a l’amortització i a la baixada de l’endeutament, hi haurà
capacitat per fer fortes inversions en els propers anys.
En el pressupost municipal per
a l’any 2017 destaquen els següents aspectes:
• La consolidació de Can
Montcau-Can Malé permetrà
poc a poc augmentar els ingressos ordinaris (IBI, IAE...). I
l’existència de nous projectes
comercials en aquest polígon
faran augmentar també els ingressos en plusvàlues, ICIO i
activitats.
• En relació a la participació
en els Ingressos de l’Estat,
es preveu una disminució de
les bestretes, tot i que no es
disposen de dades concretes
per la manca d’aprovació dels
pressupostos generals de l’Estat.
• La Generalitat continua amb
un deute pendent de pagament molt important.
• Es preveu que la Diputació
financïi el manteniment i la
reposició d’inversions, on es
destinen 300.583€, a través
del programa de subvencions “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”. A través d’aquest
programa de subvencions,
també es preveuen finançar
250.000€ per a l’accessibilitat
de Can Malé.
• L’amortització de préstecs
ordinària és d’1.173.833,28€.
Es preveu amortitzar anticipadament préstecs que estiguin
a punt de finalitzar per valor de
206.166,72€ i així poder mantenir el deute amb entitats financeres a l’entorn del 45% dels
ingressos corrents. Aquest fet
permet allargar el termini mig
del deute i, com a conseqüència, fer que la càrrega anual financera d’exercicis posteriors

disminueixi. Però, en funció
del grau de consecució dels
ingressos pressupostats, podrien no amortitzar-se anticipadament la totalitat del préstecs previstos per tal de tenir
una posició forta de tresoreria
a curt termini. El deute bancari
a 31 de desembre del 2017 es
preveu en 6.394.134,80€.
• Continua la morositat amb un
important saldo de deutes dels
impostos municipals (empreses i ciutadans) que cal tenir
en compte a l’hora de confeccionar la previsió d’ingressos
per no provocar un desequilibri en la tresoreria municipal. Aquests saldos deutors i
els de la Generalitat obliguen
a realitzar uns pressupostos
molt equilibrats i mantenir un
romanent de tresoreria important per tal de poder realitzar
els pagaments de proveïdors
amb els terminis que marca la
normativa actual.
• L’estalvi produït amb l’assumpció de la gestió dels serveis ha permès fer front a les
importants quantitats d’amortitzacions del deute bancari
que tenia l’Ajuntament. L’any
2016 l’import d’amortització
s’ha reduït i aquesta reducció
es manté l’any 2017. Això permet continuar amb el reforç
de serveis iniciat l’any 2016,
que fins llavors no havia estat
possible. Aquest pressupost
preveu:
- Un impuls a l’educació dels
joves amb més problemes
amb projectes com Creix o
PFI.
- Continuar amb l’important
augment de recursos en l’àmbit de Serveis Socials.
- Reforçar les línies de bus i la
previsió d’una nova línia.

- Millorar la transparència i
accessibilitat dels ciutadans
als serveis que ofereix l’Ajuntament, avançant en l’Administració electrònica, sobretot
en la relació amb els ciutadans i encetant processos de
participació ciutadana.
• Es preveuen 3 grans apartats d’inversions:
- Serveis bàsics: clavegueram, xarxa d’aigua, enllumenat, instal·lacions i manteniment edificis, reasfaltats,
voreres, carrers, vehicles i
maquinària, recollida d’es-

combraries i neteja viària...
L’existència de més de 100
kms de carrers en el municipi i l’antiguitat de la majoria d’urbanitzacions obliga a
dotar d’importants quantitats
de recursos econòmics per
mantenir amb bon estat els
serveis bàsics del municipi.
- Noves inversions: Casal de
la Gent Gran de Palaudàries
i millora de l’accessibilitat a
Can Malé.
- Finalització de les urbanitzacions pendents: Can Franquesa,
Clavegueram de Can Marlès
i Can Bosc, urbanització Ala-

cant-Castelló de la Plana...
• Es preveu finançar part de les
inversions amb quotes urbanístiques, contribucions especials i la resta amb préstecs.
• Els ingressos es mantenen
similars a l’exercici anterior.
Cal destacar l’augment de
l’IBI com a conseqüència de
la consolidació de les construccions de Can Montcau i un
ingrés important en plusvàlues
i ICIO com a conseqüència de
l’establiment a Lliçà de dos
grans establiments.

notícies de l’Ajuntament
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Pressupost municipal 2017 per capítols
Pressupost d’ingressos
del carrer de Can Marlés, i la
previsió d’ingressos per quotes urbanístiques és inferior
en 319.000€ a la prevista en el
pressupost 2016.

En el Capítol I (impostos directes) s’ha previst un augment
del padró com a conseqüència de l’alta de les edificacions
de Mango i Biokit. La previsió
és d’un augment de 257.100€
respecte al pressupost 2016.
En el Capítol II (impostos indi-

rectes) s’han previst les llicències extraordinàries de Leroy
Merlín i Esclat, que fan que el
capítol augmenti en 100.000€.
Els ingressos previstos en el
Capítol III (preus públics, taxes, quotes urbanístiques i
contribucions especials) te-

nen un augment de 361.700€.
S’ha previst una reducció de
42.700€ en els ingressos periòdics per petits ajustos en
les diferents taxes d’activitats.
I, s’ha previst la urbanització
del camí d’accés a Can Franquesa, el clavegueram d’Alacant-Castelló i el clavegueram

En el Capítol IV (subvencions i transferències corrents)
es preveu una disminució de
323.000€ respecte al 2016
perquè el Pla de subvencions
“Xarxa de Governs Locals
2016-2019” de la Diputació
s’ha periodificat en 3 anys i
la previsió més important per
finançar a través d’aquest Pla
és una inversió que està pressupostada en el capítol 7. Per
altra banda, també es preveu
una disminució en la participació de Tributs de l’Estat.
El Capítol V (ingressos patro-

monials) es redueix lleugerament.
En el Capítol VI (alienació d’inversions reals), no es preveu
cap venda de patrimoni.
En el Capítol VII (subvencios
i transferències de capital) es
preveu un augment perquè es
pressuposten dos ingressos
de la Xarxa de la Diputació,
un per Can Malé i l’altre de
suport a les inversions locals.
En el Capítol IX (passius financers) està previst un
nou préstec per import de
1.600.000€, que en funció del
desenvolupament del pressupost podria no ser necessària la contractació per l’import total.

Pressupost de despeses
amb educació i mobilitat.
El Capítol III (despeses financeres) i el Capítol IX (passius
financers) disminueix perquè
l’endeutament es redueix, els
interessos es redueixen, el
SWAP finalitza...
El Capítol IV (subvencions i
transferències corrents) es
manté, amb petits ajustos.
El Capítol I (despeses de
personal)
augmenta
en
257.100€ per quatre motius:
un possible augment de
l’1% en funció del que determini la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat; per-

què s’ha dotat d’una bossa
de diners per a possibles
eventualitats; s’ha previst
una nova plaça de tècnic
informàtic; i s’han equiparat
les retribucions del personal
interí al de carrera.

El Capítol II (despeses en béns
i serveis corrents) augmenta
en 677.500€ atès que la millora de l’economia municipal
permet invertir en serveis fins
ara molt ajustats econòmicament com alguns relacionats

En el Capítol VII (transferències de capital), no hi ha cap
subvenció de capital atorgada per al 2017, però es considera convenient mantenir
un crèdit per si s’hagués de
subvencionar alguna inversió
a alguna entitat.

El Capítol IX (passius financers) s’ha reduït substancialment ja que s’ha acabat l’esforç important que s’estava
realitzant per tal de complir
amb la situació dels préstecs
que mantenia l’Ajuntament.
L’any 2015 es va produir el
punt d’inflexió en l’augment
d’amortitzacions de préstecs. Una vegada es van
amortitzar els préstecs de
fa 10 anys, es va produir
una reducció important en
el 2016 de la destinació a
amortització de préstecs.
L’import destinat a amortització ordinària ascendeix a
1.173.833,28€, destinant-se
206.166,72€ a amortització
extraordinària.

notícies de l’Ajuntament
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Inici de les obres del
Casal de la Gent Gran de
Palaudàries

Les obres començaran a principis de gener i el dissabte 14 de
gener a les 10.30h tindrà lloc l’acte de col·locació de la primera
pedra.
El Ple del passat 24 de novembre va acordar adjudicar,
de manera provisional, el contracte per a l’execució de les
obres del Projecte de Casal de
la Gent Gran a Palaudàries a
l’empresa Axis Patrimoni SL,
per l’import de 510.938,80€
més IVA.
La regidora d’Obres i Infraestructures i equipaments, Lourdes Estéfano, va explicar que
aquesta empresa havia estat la
millor valoradora d’entre cinc
empreses, ja que tot i ser la segona millor oferta econòmica,
va obtenir més puntuació pel
fet d’oferir un sistema constructiu sostenible i utilitzar el
sistema BIM, una eina innovadora pel disseny i la construcció.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va
afegir que probablement l’obra
s’iniciés a finals de desembre o
al gener i que durant la primera
quinzena de gener estava previst l’acte de col·locació de la

Entrada del Casal de la Gent Gran de Palaudàries

primera pedra.
Recordem que el Casal de la
Gent Gran de Palaudàries se
situarà al costat del Centre
Cívic. Serà d’una sola planta i comptarà amb el vestíbul
principal, amb accés des de
la carretera de Palaudàries,
i dues sales polivalents amb
possibilitat de funcionament
com a 1 sala i 2 o 3 independents en funció de l’ús, que es
col·loquen amb façana al pati
interior. En un costat de l’accés
principal, amb façana al carrer,
hi anirà una cuina, amb el seu
magatzem, un magatzem an-

nex i per la part de la façana
sud-est s’hi adossarà una barbacoa exterior. A l’altre costat
de l’accés principal i amb façana al carrer s’hi col·locaran la
resta de sales i serveis, que seran dos despatxos, una perruqueria i dos lavabos generals.
L’edifici, dissenyat per Codina Prats Valls i Arquitectes
Associats SLP, serà de parets
i finestres de fusta. La il·luminació serà amb LED. Els materials empleats i la ubicació
estratègica de l’edifici facilitarà
l’obtenció d’un certificat d’eficiència energètica classe A.

Calendari 2017
Com cada any, l’Ajuntament ha editat un
calendari, que farà arribar a totes les llars
del municipi.
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Lliçà d’Amunt, municipi
d’acollida
El compromís adquirit per l’equip de govern de donar suport a
l’acollida de població refugiada víctima de conflictes armats a
la mediterrània s’ha materiaritzat i Lliçà d’Amunt ja és municipi
d’acollida.

Lliçà d’Amunt

El Ple ordinari del 24 de setembre de 2015 va aprovar
per unanimitat una moció
de suport a l’acollida de població refugiada víctima de
conflictes armats a la mediterrània, que incloïa l’oferiment del municipi com a
territori d’acollida. Aquest
compromís es va ratificar el
març de 2016 per la Junta de
Govern Local, que també va
aprovar que la bandera de la
Unió Europea de la façana
de l’Ajuntament restés sense
hissar fins que les administracions europees trobessin
una solució per als centenars
de milers de persones que
han arribat a la Unió Europea
fugint de les guerres, l’explotació i la gana.
A partir d’aquí, la regidoria de Cooperació ha estat
treballant amb la Comissió
Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) per fer possible
aquest compromís que va
adquirir l’equip de govern.
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat és una entitat
sense ànim de lucre que tre-

balla per afavorir els processos d’integració social de les
persones refugiades i immigrants a Catalunya. Aquest
procés consta de tres fases
principals: l’acollida, on les
persones refugiades compten amb places d’acollida
residencial, es gestiona la
situació legal i es comencen
a posar les bases del procés
d’inclusió social; la integració, en què es fomenta la inserció sociolaboral i l’accés
a l’habitatge; i l’autonomia,
en què se’ls fa un seguiment
més puntual. La funció de
Lliçà d’Amunt com a municipi acollidor estaria situat en
la segona fase.
Amb l’objectiu de recollir la
col·laboració entre l’Ajuntament i la CCAR per a l’acolliment de refugiats a Lliçà
d’Amunt, la Junta de Govern
Local del passat 7 de novembre va aprovar el conveni de col·laboració entre els
dos organismes. I, la mateixa Junta de Govern Local,
va aprovar el lloguer d’un
immoble amb la finalitat de

destinar-lo a allotjar famílies
refugiades, un dels requisits,
entre altres, per poder ser
municipi acollidor.
En el conveni signat, l’Ajuntament es compromet, entre
altres, a donar suport i acompanyament a les persones
acollides en tots aquells aspectes que necessitin i que
siguin competència d’aquest
organisme (empadronament,
escolarització, atenció social, orientació laboral, etc.).
En aquest sentit, diferents
regidories de l’Ajuntament
(Cooperació,
Ocupació,
Educació, Acció Social...)
s’han format i coordinat per
poder tirar endavant aquest
projecte, que aquest final
d’any s’ha fet realitat amb la
primera família de refugiats
acollida a Lliçà d’Amunt.
Segons fonts de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, aquest és el primer
conveni de tota la província
de Barcelona que gestiona
amb una institució local per
a l’acolliment de refugiats al
seu municipi.
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El Gran Recapte

recull 10 tones d’aliments

El cap de setmana del 26 i 27 de
novembre es va portar a terme
arreu de Catalunya el Gran Recapte, organitzat per la Fundació Banc dels Aliments. A Lliçà
d’Amunt, la recollida d’aliments,
però, va començar el divendres i
va acabar el diumenge.
La campanya d’enguany va
comptar amb més d’un centenar de persones voluntàries que
es van encarregar d’informar
sobre la campanya en els set
supermercats
col·laboradors
del nostre municip i, en el dies
posteriors, van treballar en la
classificació i emmagatzematge
dels productes recaptats.

Tots els aliments recollits, 10 tones, es destinaran al Banc d’Aliments de Lliçà d’Amunt per als
repartiments mensuals que des
de la regidoria d’Acció Social es
fan a les famílies del municipi
que no cobreixen les necessitats bàsiques.
L’Ajuntament dóna les gràcies a
totes les persones que han aportat el seu granet de sorra perquè
el Gran Recapte d’enguany hagi
esdevingut tot un èxit, especialment a les persones voluntàries
i a tota la població que ha mostrat la seva solidaritat fent donacions per al Banc d’Aliments de
Lliçà d’Amunt.

Guanyadors del

1r Concurs d’eslògans
sobre el 25 de Novembre
El Pla d’Igualtat Dona-Home
de la regidoria d’Acció Social
va organitzar, dins de la programació del Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, un primer
Concurs d’eslògans, que s’anirà programant anualment.
En aquesta primera edició ha
participat l’alumnat de Cicle
Superior de Primària i de tots
els cursos d’ESO dels centres
educatius del municipi, que
han treballat la prevenció de la
violència masclista, prèviament
a la creació dels eslògans.
Dels 10 premis del concurs,
només se n’han pogut concedir 4.
L’eslògan guanyador, que serà
el que es farà servir a la campanya del Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones del 2017, és

“Utilitza les mans per acariciar, no per maltractar” de Stella
Fernándex de 5è de l’Escola
Lliçà d’Amunt.
El segon premi ha estat per
l’eslògan “Trenca el silenci de
l’agressor, la violència no és
una opció” de Carlota Galera i
el tercer premi, “Covard és qui
pega, valent és qui denuncia”
de Biel Casanova, tots dos
també de 5è de la mateixa escola. I el quart premi, “L’educació dels nens és essencial, no
els ensenyis a maltractar, ensenya’ls a respectar” d’Anaïs
Arnau de 6è també de l’Escola
Lliçà d’Amunt.
Els premis es van lliurar el mateix 25 de novembre durant
l’acte institucional d’aquesta
diada, que va comptar amb
l’assistència d’una setantena
de persones.

notícies de l’Ajuntament
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Acords presos en Junta de Govern Visites escolars
Ordenació viària
La Junta de Govern Local
del passat 7 de novembre va
acordar l’ordenació viària de
la zona centre-sud del nucli
urbà corresponent als carrers
d’Anselm Clavé, Pau Claris,
Països Catalans i Doctor Bonet, per tal de millorar-ne la
mobilitat i la seguretat, tant de
vehicles com de vianants. Les
actuacions a executar són les
següents:
1.- Semaforització de la intersecció del carrer de Pau Claris
amb el carrer d’Anselm Clavé.
2.- Modificació del sentit i
construcció de la vorera del
carrer de Pau Claris.
3.- Millora de l’accés al carrer
de Pau Claris des de l’avinguda dels Països Catalans.
4.- Obertura i explanació del
carrer de Folch i torres, des
del carrer de Pau Claris fins al
carrer de Torrent Merdanç.
5.- Ordenació de l’aparcament
del torrent del Bosc.
6.- Calçada del carrer de Torrent Merdanç fins a l’avinguda
dels Països Catalans.
7.- Modificació de les voreres
del carrer de Baronia de Montbui amb el carrer d’Anselm
Clavé.
8.- Fer de sentit únic el carrer
de Doctor Bonet i ordenar la
secció de la plataforma.
9.- Millorar l’accés al carrer de
Doctor Bonet des de l’avinguda dels Països Catalans.
La mateixa Junta de Govern

Local va aprovar la semaforització de les interseccions del
carrer d’Anselm Clavé amb
els carrers de Pau Claris i de
Francesc Macià amb un pressupost de 22.677,44€ d’obra
civil i 13.156,38€ d’instal·lació
del semàfor, amb la voluntat de millorar la seguretat de
la travessera de la carretera
BV-1602, anomenada carrer
d’Anselm Clavé al seu pas pel
municipi.
Aquesta Junta de Govern Local també va aprovar dues
ofertes presentades per l’empresa DBA Estudios y Proyectos SL:
- per a la realització dels treballs de redacció del projecte
de calçada al carrer de Torrent
Merdanç entre el carrer de
Sala Ambròs i l’avinguda dels
Països Catalans, per un import
de 3.509€ (IVA inclòs).
- i per a la realització dels
treballs de redacció del projecte de millora de l’espai de
vianants a la intersecció del
carrer de Baronia de Montbui
amb el carrer d’Anselm Clavé,
per un import de 4.114€ (IVA
inclòs).
Aparcaments de la Piscina Municipal i del carrer de
l’Aliança
La Junta de Govern del passat 21 de novembre va ratificar el Decret d’Alcaldia en
què s’adjudicava, de manera
provisional, el contracte per

Racó de Salut:
La sang està constituïda per un líquid anomenat plasma i per tres classes de cèl·lules, cada una de les quals
té una funció específica. Totes les cèl·lules sanguínies
són el resultat de la diferenciació i maduració de les
cèl·lules mare. En l’adult, les cèl·lules mare es localitzen a la medul·la òssia, una substància tova i esponjosa que es troba a l’interior del ossos.
En condicions normals, les cèl·lules es produeixen de
forma controlada a mesura que el cos ho necessita.
L’alteració d’aquest equilibri origina diverses malalties

a l’execució de les obres de
pavimentació i drenatge dels
aparcaments de la Piscina Municipal i del carrer de l’Aliança
a l’empresa Obras y Pavimentos Brossa SA, per l’import de
88.162,01€ més IVA.
La mateixa Junta de Govern
Local va aprovar el Pla de Seguretat i Salut per aquest projecte elaborat per l’empresa
adjudicatària de les obres i el
nomenament de Josep Lluís
Sala Sanguino com a Coordinador de Seguretat i Salut
per l’import de 544,50€ (IVA
inclòs).

a l’Ajuntament

Alumnes de 3r B

Adquisició de maquinària de
treball cardiovascular
La Junta de Govern Local del
passat 21 de novembre va
aprovar la compra de dues
bicicletes estàtiques i una cinta per al gimnàs del Pavelló
Municipal d’Esports a l’empresa Salter per un import de
6.059,68€ (IVA inclòs).
Estudi de Mercat per a la
instal·lació d’un parc tecnològic a Can Malé
La Junta de Govern Local del
passat 21 de novembre va
acordar encarregar a l’empresa E2c Consulting la redacció de l’Estudi de Mercat per
a la instal·lació d’un Parc Tecnològic a Can Malé al voltant
del sector agroalimentai i el
posterior Pla de Negoci, per
un import de 9.101€ més IVA.

Alumnes de 3r A

Els alumnes de 3r de Primària
de l’escola Rosa Oriol i Anguera van visitar l’Ajuntament
el passat mes de novembre
dins del marc de l’activitat
“Conèixer l’Ajuntament”, inclosa en el PAE (Programa
d’Activitats Educatives) que
l’administració local ofereix

als centres escolars.
Els objectius d’aquesta activitat són apropar l’Ajuntament als nens i nenes, que
coneguin el mecanisme de
funcionament de l’administració local i que prenguin
consciència de pertànyer a
una comunitat.

Malalties hematològiques malignes

(unes per insuficient producció, altres per producció
de cèl·lules incapaces de realitzar les seves funcions
i finalment altres que són degudes a la producció de
cèl·lules canceroses en grans quantitats (leucèmies).
Tipus de malalties hematològiques: 1.- Malignes: Leucèmies, limfomes, síndromes mielodisplàsiques, gammapaties monoclonals, etc. 2.- No malignes: insuficiències medul·lars, immunodeficiències primàries.
Tractaments actuals: La quimioteràpia consisteix en la
utilització de medicaments que destrueixen les cèl·lu-

les malignes. La Radioteràpia s´utilitza conjuntament
amb la quimioteràpia en alguns casos de malalties hematològiques malignes. El transplantament de medul·
la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical és
una altra opció de tractament que es pot administrar
en determinats pacients. La medul·la òssia sana pot
procedir d’un donant (transplantament al·logènic) o bé
del propi malalt (transplantament autogènic o autòleg).
Equip d’Atenció Primària Vall del Tenes

notícies de l’Ajuntament
Renovació de la xarxa
d’aigua dels carrers Tenes i
Anselm Clavé
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Atenció sanitària al

CAP Palaudàries

durant el període de Nadal

Aquest mes de gener s’iniciaran les obres de renovació de les
canonades d’aigua del carrer Tenes i del carrer d’Anselm Clavé entre
el carrer del Tenes i la Costa de Can Puig.

Aquestes obres, d’una gran
complexitat tècnica, permetran separar les canonades
d’abastament d’aigua de
Can Xicota i del Nucli Urbà,
reduint així el número d’abonats afectats en cas d’avaria.
D’altra banda, la substitució
de les canonades de fibrociment existents per unes de
fosa dúctil reduirà dràsticament les incidències i avaries en aquesta zona, que en
els darrers temps han estat
nombroses. A més, el sector
nord del Nucli Urbà es podrà
abastir a una pressió inferior
a l’actual, cosa que també ha
de reduir el número d’avaries.
Les obres comportaran el

tall provisional d’un carril del
carrer d’Anselm Clavé i el tall
complet del carrer del Tenes
(exceptuant les cruïlles), els
quals seran oportunament informats i senyalitzats. L’obra
s’executarà en dues fases
i tindrà un cost previst de
170.000€.
Estat del Pla d’Inversions
Anual en la Xarxa d’Aigua
Aquesta actuació és una modificació del Pla d’Inversions
Anual en la Xarxa d’Aigua
aprovat, que incorpora i amplia abastament 3 dels 10
punts recollits en el Pla inicial.

5 altres punts del Pla (Connexió de la canonada P.I. Can
Montcau a Anselm Clavé,
vàlvules reductores a Adrià
Gual i Josep Mª de Segarra,
sectorització de Francesc
Macià i renovació integral del
primer tram d’Estany de Banyoles) ja han estat executats
d’acord amb el previst, amb
una inversió de 117.000 €.
Dels dos punts restants del
Pla, el creuament del carrer
Aliança està pendent del permís de la Diputació per tallar
la carretera i l’obra del carrer
d’en Bosch s’ha d’executar
conjuntament amb les obres
de millora del carrer Major,
que encara no s’han iniciat.

Campanya d’identificació
obligatòria de gossos
La Llei de protecció dels animals i l’ordenança municipal
regulen la tinença d’animals
als domicilis, tant els de
companyia com d’altres (cavalls, aus de corral, animals
exòtics, etc).
En relació als animals de
companyia (gossos, gats i
fures) és obligatori que estiguin identificats amb microxip i censats al registre municipal.
Després de diversos anys
fent campanyes per a la
identificació voluntària encara hi ha una majoria de
gossos sense identificar al
nostre municipi. Això deri-

va en uns costos públics
molt elevats (25.000 euros
anuals) ja que el 60% dels
gossos extraviats que recollim del carrer (entre 90-100
cada any) no són reclamats
per ningú i han de passar
a un programa d’adopció.
Malauradament els centres
de residència de gossos estan saturats i no hi ha prou
famílies adoptants, de manera que tindrem un increment radical dels costos els
propers anys.
I tot plegat perquè els gossos s’escapen dels domicilis
i perquè no es pot saber qui
n’és la persona propietària.

Per aquest motiu, l’Ajuntament inicia una campanya
d’identificació i cens obligatori per a tots els gossos de
Lliçà d’Amunt: durant 6 mesos una persona visitarà tots
els domicilis del municipi
per observar la presència de
gossos i, si no estan identificats i censats, es donarà un
termini de 15 dies per fer-ho.
En cas contrari s‘obrirà un
expedient sancionador a la
persona propietària.
La identificació amb microxip es pot tramitar a l’Ajuntament per un preu de 20
euros i el cens es realitza de
manera gratuïta.

CAP Palaudàries

Fins al 7 de gener el CAP Palaudàries romandrà tancat. S’atendran les visites al CAP La Cruïlla (de 8h a 21h; atenció continuada: de dilluns a divendres, de 21h a 24h i festius de 8h a 24h).

Targeta d’usuari de la

deixalleria

i bonificació per

compostatge
Del 2 de gener al 28 de febrer
és el període per sol·licitar la
targeta d’usuari de la deixalleria i la bonificació per compostatge domèstic.
La targeta d’usuari de la deixalleria només s’ha de sol·licitar una única vegada i no
cal fer cap tràmit addicional
perquè s’apliqui la bonificació prevista a l’ordenança
fiscal que regula la taxa de
recollida
d’escombraries,
que per l’any 2017 serà del
15% de la taxa. Per obtenir la
bonificació cal haver utilitzat
un mínim de 10 vegades la
deixalleria durant l’any, sense un nombre màxim (es pot
utilitzar tantes vegades com
es vulgui mentre no es superi
el volum màxim diari de 2 m3
de material d’origen domèstic). La sol·licitud es fa presencialment a l’Ajuntament i
cal presentar el darrer rebut
del pagament de la taxa de
recollida d’escombraries (si

és un habitatge llogat cal
presentar el contracte d’arrendament).
El compostatge domèstic és
una pràctica senzilla de reciclatge de les restes vegetals i
de la cuina que permet obtenir compost, una terra vegetal que podreu aplicar al vostre jardí i als testos. Si ja ho
feu o esteu interessats a ferho podeu sol·licitar una bonificació de la taxa, que és del
15% l’any 2017. La sol·licitud
es fa presencialment a l’Oficina de Gestió Tributària i cal
presentar el darrer rebut del
pagament de la taxa de recollida d’escombraries (si és un
habitatge llogat cal presentar
el contracte d’arrendament).
Trobareu informació de com
convertir-vos en compostaires professionals al web
municipal
www.llicamunt.
cat. També podeu demanar
un compostador que l’Ajuntament subvenciona al 50%.
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crònica
Ple ordinari del 24 de novembre
1 .- Aprovació de l’acta anterior.
El Ple va aprovar les actes de les
sessions del 29 de setembre i el 20
d’octubre.
UNANIMITAT
2.- Donar compte dels Decrets
d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets
d’Alcaldia emesos del 12 de setembre al 4 de novembre, que van
del número 670 al 792.
3.- Aprovació inicial del pressupost municipal.
El Ple va aprovar inicialment el
Pressupost general municipal per a
l’exercici 2017 sense dèficit inicial,
essent l’import de les despeses
de 17.363.300 euros, 17.193.300€
de l’entitat i 170.000€ de l’empresa municipal, i els ingressos de
17.363.300 euros, 17.193.300€
de l’entitat i 170.000€ de l’empresa municipal. També va aprovar
la plantilla de personal i les bases
d’execució del pressupost general.
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez,
va dir que es tractava d’un pressupost elaborat sense dèficit inicial i
va destacar-ne alguns aspectes, a
més de fer un repàs, capítol per capítol, dels ingressos i les despeses
previstes (veure notícia de la pàgina 6). Juárez va comentar que eren
uns pressupostos de continuïtat,
que mantenen la línia seguida fins
ara de millora dels serveis i inversions fonamentals. Però, gràcies
a l’amortització de préstecs i a la
baixada de l’endeutament, hi haurà
capacitat per fer fortes inversions
en els propers anys, va concloure
el regidor d’Hisenda
ERC va insistir en l’esforç per millorar en serveis, no deixant de banda les inversions més urgents, de
serveis i infraestructures, trobant
l’equilibri.
El PP va argumentar perquè votaria
en contra del pressupost municipal per al 2017: perquè consideren
que les retribucions bàsiques dels
serveis socials són pràcticament
equiparables a les de l’esport i hi
ha altres prioritats; per no tenir partida pressupostària per a les millores de la carretera de Palaudàries;
i perquè la partida d’inversions no
s’hauria de reduir.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar que s’estaven cobrint les
necessitats de Serveis Socials; que
la carretera de Palaudàries estava
previst que passés a mans de la Diputació; i que gràcies a l’estalvi es
podran fer inversions de reposició i
augmentar el serveis.
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA

4.- Aprovació provisional de la
Modificació del POUM pel que
fa a l’alçada reguladora màxima
de la zona 12 industrial.
El Ple va aprovar provisionalment la
Modificació puntual del vigent Pla
general en relació a l’alçada reguladora màxima de la zona 12 - Industrial.
El regidor d’Urbanisme, Joaquim
Ferriol, va explicar que en el POUM
faltava l’alçada reguladora màxima
de la zona 12 - Industrial i que es
proposava posar-hi la mateixa que
en altres zones similars.
UNANIMITAT
5.- Adjudicació de les obres del
projecte de Casal de la Gent
Gran a Palaudàries.
El Ple va acordar adjudicar, de manera provisional, el contracte per a
l’execució de les obres del Projecte
de Casal de la Gent Gran a Palaudàries a l’empresa Axis Patrimoni
SL, per l’import de 510.938,80€
més IVA.
La regidora d’Obres i Infraestructures i equipaments, Lourdes Estéfano, va explicar que aquesta empresa havia estat la millor valoradora
d’entre cinc empreses, ja que tot i
ser la segona millor oferta econòmica, va obtenir més puntuació pel
fet d’oferir un sistema constructiu
sostenible i utilitzar el sistema BIM.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va afegir
que probablement l’obra s’iniciés a
finals de desembre o al gener i que
durant la primera quinzena de gener estava previst l’acte de col·locació de la primera pedra.
UNANIMITAT
6.- Suspensió de llicències en els
àmbits qualificats de zona 8 Ordenació especial.
El Ple va acordar suspendre, per tal
d’estudiar la reforma del vigent Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal,
la tramitació dels plans urbanístics
derivats concrets i de projectes de
gestió urbanística i i d’urbanització,
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació,
reforma, rehabilitació o d’enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial,
als àmbits que el planejament determina com a Zona 8 en el casc
urbà i en el PAU 4 - Can Pujal,
El regidor d’Urbanisme, Joaquim
Ferriol, va explicar que en aquests
àmbits no hi havia uns paràmetres
definits per edificar i, per no generar confusió, es proposava suspendre les llicències fins a concretar
aquests paràmetres.
UNANIMITAT
7.- Aprovació de la liquidació de

les Contribucions especials del
Projecte d’urbanització del carrer Mossèn Cinto Verdaguer.
El Ple va aprovar la liquidació de
les contribucions especials per
les obres del Projecte d’Urbanització del carrer Mossèn Cinto Verdaguer i Rec Sots-Aigües,
pel que fa al carrer Mossèn Cinto
Verdaguer, amb els següents extrems: 1.- El cost real total de les
obres és de 84.251,50€; 2.- La
compensació per expropiacions
és de 119.081,24€; 3.- Els treballs
de redacció del projecte tenen
un cost de 5.564,35€; 4.- El total
de despeses és de 208.897,09€;
5.-L’aportació de l’Ajuntament (corresponent al 10% del cost total)
és de 20.889,71€; 6.- La quantitat
a repartir entre els beneficiaris, que
constitueix la base imposable de
les contribucions especials, serà
del 90% del cost total, que és de
188.007,38€; 7.- S’aplica com a
mòdul de repartiment els metres
quadrats edificables.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir que
les obres s’havien executat i faltava
liquidar-les.
UNANIMITAT
8.- Aprovació de l’Ordenança
reguladora de la intervenció administrativa municipal en les activitats.
El Ple va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de
la intervenció administrativa municipal en les activitats de Lliçà
d’Amunt.
El regidor d’Urbanisme, Joaquim
Ferriol, va explicar que es tractava
d’un tema tècnic però necessari,
ja que han canviat les normatives
superiors, les quals impliquen més
potestat per l’Ajuntament, i també
ha canviat la classificació de les
activitats, i cal posar al dia l’ordenança.
UNANIMITAT
9 .- Imposició de sanció per l’incompliment de l’ordenança sobre la tinença d’animals potencialment perillosos.
El Ple va acordar sancionar la senyora MSM, amb DNI 47.162.539G,
com a responsable de la infracció prevista a l’art. 63.30 de l’Ordenança, consistent a portar els
gossos considerts potencialment
perillosos deslligats i sense morrió
a les vies públiques, en les parts
comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i espais públics
en general, amb la imposició d’una
sanció de 150,25€.
El regidor de Medi Ambient, Francisco León, va comentar que, davant l’incompliment de l’ordenança
sobre la tinença d’animals potencialment perillosos, es fa un reque-

riment i, si aquesta via no funciona, es posa una sanció. També va
comentar que s’està treballant per
regularitzar la tinença d’animals de
companyia en general.
UNANIMITAT
10.- Sol·licitud de compatibilitat
per realitzar funcions com a formador en l’àmbit privat.
El Ple va acordar reconèixer la
compatibilitat per poder realitzar
tasques com a formador en l’àmbit
privat al senyor César Rodríguez
Oliver, sempre i quan es compleixin
una sèrie de premisses.
UNANIMITAT
11.- Sol·licitud de compatibilitat
per realitzar actes de protocol.
El Ple va acordar reconèixer la
compatibilitat per poder realitzar
tasques de Protocol, Relacions
Institucionals i Organització d’actes i activitats relacionades en
l’àmbit privat a la senyora Susana
Moreno López, sempre i quan es
compleixin una sèrie de premisses.
UNANIMITAT
12.- Moció de suport als 25 anys
de la Marató de TV3.
El Ple va acordar manifestar el
compromís de continuar oferint suport en l’organització i sessió d’espais per als actes de “La Marató de
TV3”, entre altres punts relacionats.
La regidora de Salut pública, Mariona Pedrerol, va parlar del paper
de “La Marató de TV3” en la divulgació, recaptació econòmica i
sensibilització envers les malalties
encara incurable i la investigació
per al seu tractament.
ERC va posar en valor el fet que
TV3 hagi aconseguit la implicació
social més enllà de l’àmbit de la
televisió, i va expressar la importància de reconèixer la tasca social
que fa la televisió pública.
UNANIMITAT
13.- Afers urgents.
No n’hi havia.
14.- Mocions.
PSC:
- Moció per reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètica.
Aquesta moció instava al Govern
de la Generalitat a aprovar immediatament el Reglament que ha de
desenvolupar la Llei 24/2015, del
29 de juliol, de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica,
entre altres punts.
El regidor d’Acció social, Fran Sánchez, va explicar que l’Ajuntament
té programes per pal·liar els casos
de pobresa energètica al municipi i
que tots reben ajuda, però que cal
la implicació de la Generalitat i l’Estat, i resoldre tots els problemes de
la Llei i administratius que hi ha.

ERC va puntualitzar que la pobresa energètica és pobresa i que s’ha
de lluitar perquè les empreses no
es desvinculin de la funció social
dels seus serveis. També va reclamar la implicació de les administracions superiors, al igual que la
resta de partits polítics.
ICV-EUiA va afegir que el pas dels
serveis de companyies públiques a
privades n’ha fet perdre el control.
CiU va dir que les demandes haurien de fer-se extensives a qualsevol pobresa.
I, el PP va demanar a l’Ajuntament
més inversió, en la mesura del possible, per eradicar la pobresa.
UNANIMITAT
- PP:
Moció per rebaixar els impostos
municipals.
Aquesta moció proposava revisar
de nou els tipus de gravàmen dels
impostos a pagar pels veïns, com
l’IBI urbà, que segons la llei pot
baixar a un 0,4% i no al 0,766%,
i el rústic, que es pot baixar a un
0,3% i no al 0,70%, que van aprovar els grups municipals de PSC,
ERC, CiU i EUiA-ICV, en el Ple extraordinari del passat 20 d’octubre.
I, en matèria d’escombraries, revisar a la baixa les taxes.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va preguntar al PP si havien fet números,
ja que, en el cas de l’IBI, si es feis
aquesta rebaixa que proposaven,
l’Ajuntament deixaria d’ingressar
2.300.000€, un % important del
pressupost, la qual cosa és impossible d’assumir. I, en el cas de les
escombraries, l’Alcalde va recordar
que ja s’havien rebaixat dues vegades. El criteri de les ordenances per
al 2017 és el de la congelació, va
dir, i va demanar al PP de no fer demagògia i acompanyar la proposta,
que els encantaria fer però resulta
inviable, d’una altra proposta amb
quins serveis es pensen retallar si
es disminueixen els ingressos de
l’Ajuntament.
ERC va contestar en la mateixa línia.
PSC – EN CONTRA
ERC – EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA
CiU – EN CONTRA
PP_ A FAVOR
15.- Preguntes.
El PP va formular 5 preguntes en
relació a un aclariment sobre competències de regidories; focs artificials per la Festa Major; l’omissió
d’una pregunta del PP a la crònica
del Ple de setembre; la Festa Major; i el Sopar de les Àvies.

notícies
Què ha dit la premsa?
La PAH reclama
crear una taula
sobre pobresa
energètica a la Vall
del Tenes
La PAH de la Vall del Tenes i
l’Ametlla proposarà als cinc
ajuntaments del seu àmbit
d’actuació la creació d’una
taula sobre la pobresa energètica per tal de fer un seguiment de les famílies que es
poden trobar en aquesta situació i evitar que hi pugui haver
casos com el de la dona de
Reus que va morir aran d’un
incendi a casa seva després
que la companyia Gas Natural li tallés el subministrament
elèctric.

El periodista
lliçanenc Vicenç
Relats escriu un
segon llibre sobre
el Port de la Selva
Vuitanta anys després de
l’inici de la Guerra Civil, el
Port de la Selva veu aparèixer un llibre que narra i documenta l’exili, la repressió
franquista i l’esforç de la
gent per sobreviure en la llarga postguerra d’un poble que
va ressorgir d’entre les runes.
Es tracta d’El Port de la Selva
després de les bombes, del
periodista Vicenç Relats, de
Lliçà d’Amunt, que continua
un altre llibre seu del 2013 -El
Port de la Selva sota les bombes-, que rememorava els intensos bombardejos i altres
fets tràgics soferts durant la
guera en aquest municipi.

Els vallesans tenen
1.100 euros menys
de renda anual que
abans de la crisi

La renda mitjana dels contribuents del Vallès Oriental era
el 2014 inferior en més d’un
miler d’euros a la que declaraven l’any 2008, segons dades
de l’Institut d’Estadística de
Catalunya (Idescat).
Evolució dels ingressos declarats per IRPF a Lliçà d’Amunt:
Renda 2014, 19.994; Renda
2013, 19.643; Renda 2008,
20.599; % Variació 20132014, 1,76; % Variació 20082014, -3,03.

Figueras guanya
presència a
Taiwan amb
butaques per a
cinemes
El fabricant de seients per a
col·lectivitats Figueras afronta
un important creixement en
el subministrament de butaques per a cinemes a Taiwan.
L’empresa ha subministrat recentment 1.800 butaques per
equipar les 10 sales d’un complex de cinemes en aquesta illa asiàtica. L’empresa de
Lliçà d’Amunt va subministrar
un model de gamma màxima,
molt resistent per a l’ús intensiu d’un cinema on es preveu
una gran afluència.

El T-Bikes, de Lliçà
d’Amunt, guanya
per equips el
Duatló de
Muntanya de
Tavèrnoles
El T-Bikes OXD Club Trialtó es va proclamar guanyador per equips del Duatló
de Muntanya de Tavèrnoles,
el passat 13 de novembre,
prova que donava el tret de
sortida a la temporada del
Circuit Català.

La Vall del Tenes
promourà
l’agricultura
ecològica per
incentivar
polítiques
d’ocupació
La Mancomunitat de la Vall del
Tenes vol iniciar un projecte
d’agricultura ecològica per incentivar les polítiques d’ocupació en aquest sector. Els
regidors de Turisme, Medi ambient i Promoció econòmica
dels ajuntaments de la Vall del
Tenes van visitar la masia de
Can Fideuà a Bigues i Riells,
un microsistema d’autosuficiència sostenible i un exemple
d’impuls de l’agricultura ecològica a la zona, amb l’objectiu de transportar el model a
altres poblacions.

El CEIP Miquel
Martí i Pol
participa al
programa Art i
Escola
Al programa Art i Escola hi
prenen part centre d’educació
infantil, primària i secundària
que durant el curs treballaran
projectes artístics entorn d’un
tema monogràfic que aquest
any és el caos. En total, 33
centres realitzaran una quarentena de projectes en els quals
participaran prop de 3.000
alumnes. Un dels centres participants a la comarca, i des de
fa una anys, és el CEIP Miquel
Martí i Pol de Lliçà d’Amunt.
La iniciativa, impulsada per
ACVic Centre d’Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona, es
clourà al maig amb una exposició col·lectiva dels treballs
al Centre d’Arts Contemporànies.
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del poble

Lleuger descens
de l’atur a Lliçà
d’Amunt

Durant el passat mes d’octubre el Vallès Oriental va registrar un
total de 26.119 persones desocupades apuntades a les Oficines
de Treball, 103 persones més respecte al mes de setembre.
L’increment intermensual era molt moderat (+0,40%). La taxa
d’atur registrada (segons el càlcul elaborat per l’ObservatoriCentre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental) se
situava en un 13,99%. En comparació al mateix període de l’any
anterior, es registraven 3.614 aturats menys. L’atur es reduïa un
-12,15% respecte al registrat durant el mes d’octubre de 2015.
A Lliçà d’Amunt, a l’octubre hi havia 889 persones a l’atur, 8 menys
que al setembre. La disminució intermensual era molt moderada
(-0,89%). La taxa d’atur registrada se situava en un 13,47%.
Respecte a l’any anterior, l’atur es reduïa un -10,38% (-103 persones
desocupades).
El conjunt català registrava un creixement en el nombre d’aturats de
7.325 persones. Aquest registre suposava un increment intermensual
de l’1,6%. En aquells moments, el nombre total de treballadors en
situació d’atur a Catalunya era de 458.406.

Naixements a Lliçà d’Amunt

Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del seu fill/a a
través del butlletí, poden lliurar una fotografia del nadó, amb el nom i
la data de naixement, durant la primera setmana del mes anterior a la
publicació, a través del correu electrònic comunicacio@llicamunt.
cat, per fax (938 414 175), per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) o personalment, a la regidoria de Comunicació
de l’Ajuntament. També hauran de passar per l’Ajuntament a signar
un full d’autorització per a la publicació d’imatges de menors en els
mitjans de comunicació municipals.

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):

M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 30 de desembre al 5 de gener
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 6 al 12 de gener

N. Salayet (Santa Eulàlia): del 13 al 19 de gener

P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 20 al 26 de gener

J. Torras (Bigues): del 27 de gener al 3 de febrer
Per urgències després de les 22h: Farmàcia Viñamata (Granollers)

Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: M. Codina (Lliçà
d’Amunt), N.Salayet (Santa Eulàlia), J. Torras i P. Lozano (Bigues)
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Grups
Municipals

Veïns del centre del poble ens reclamen inversió, perquè creuen, erròniament, que només invertim en els barris. Serà que
fallem amb la comunicació i, en aquest sentit, ens comprometem a millorar-la, però cal recordar que en el darrer any s’ha
invertit en la millora de la xarxa de distribució d’aigua potable del centre, construint una barbacoa en el Casal d’avis, fent la
rehabilitació dels vestidors i del bar de la piscina municipal, posant un mòdul i canviant la gespa del camp de futbol, s’està
acabant d’asfaltar l’esplanada de l’Aliança i de la Piscina, s’ha urbanitzat el carrer Mossèn Cinto Verdaguer, s’han refet les
voreres de Folch i Torres i Prat de la Riba, s’ha fet el camí de vianants al barri de Sant Joan, s’ha adequat el parc de Can
Godanya, s’ha reformat l’Esplai, s’han pintat les escoles, etc. i, aquest any, està previst seguir fent millores en el parc del
Quiosc, escola de música, bressol i Lliçà, i invertint en la xarxa d’aigua potable, en la mobilitat, asfaltar el carrer Major o
fer el clavegueram de Can Bosch, entre altres. I continuarem fent inversions en tot el municipi, tant en el centre com en els
barris, perquè per nosaltres tot és poble. Des del PSC us desitgem un feliç i pròsper any 2017.

El passat novembre es va aprovar el pressupost del 2017. Som conscients que no és el pressupost que nosaltres
haguéssim fet. Tot i això considerem que és el millor pressupost possible tenint en compte la realitat política del moment. Els grups a govern hem aconseguit un equilibri entre garantir la qualitat en la prestació dels serveis públics i les
inversions a realitzar. Particularment les regidories gestionades per ERC, han augmentat les partides de Transport i
Mobilitat, focalitzant esforços en millorar el servei actual i pensant en una nova línia de bus. La regidoria de Joventut
augmenta els serveis d’atenció als joves, col·laborant en un programa d’ocupació, fomentant la formació i obrint-se a
la participació de manera que els joves decidiran què volen i necessiten. La Regidoria de Comerç, Consum, Turisme
i Empresa augmenta també la partida per donar suport al creixement econòmic fomentant la col·laboració amb els
sectors productius. A la vegada, la Regidoria de Companyies de Serveis tornarà a invertir prop de 250.000€ en la
millora de la xarxa de subministrament de l’aigua. Continuarem treballant perquè tot això sigui possible.

Desde EUiA queremos compartir con todos los ciudadanos de Lliçà, la ilusión de que este nuevo año entrante seamos capaces de avanzar en la construcción de un pueblo que cada vez sea más solidario, generoso, digno y justo.
Para ello, queremos contar con la ayuda de todos vosotros, ya que sin la iniciativa y el empuje del pueblo todo es
más difícil. Estamos a vuestra disposición los Martes y Jueves en nuestro local, situado en la calle Francesc Macià,
número 16, horario de 18:00h a 20:00h, donde os atenderemos para daros a conocer nuestros nuevos proyectos y
donde podréis proponer vuestras ideas de cara a mejorar nuestro pueblo. Pensamos que las iniciativas y movimientos populares son los pilares de un pueblo cohesionado, y sabemos que muchos ciudadanos de Lliçà d’Amunt las
tienen. Para EUiA la participación ciutadana es algo muy importante, y por ello insistimos en que seáis vosotros (los
ciudadanos) los que toméis la iniciativa en las mejoras que necesita nuestro pueblo. Os esperamos.
Felices fiestas!!

Primer de tot felicitar-vos per aquest any que tot just comença, desitjant que el 2017 sigui un any de canvi i de millora,
sobretot per aquelles famílies i col·lectius desfavorits del nostre municipi que ho estan passant malament.
Aquest 2017 també porta canvis pel que fa al nostre partit, després d’un llarg viacrucis, ja podem dir amb tota seguretat que la transició al nou partit és completa, ja que definitivament tenim nom: PEDECAT, un nom que tan sols el
temps dirà si es consolida col·loquialment com a Partit Demòcrata, o no.
Un nou nom comporta canvis; canvis pel que fa a tot el territori i com no, municipalment. La formació del nou partit
ve acompanyada de noves cares respecte als òrgans directius; sabia nova que vol reforçar aquesta regeneració que
es va iniciar al nostre municipi amb una llista diferent i amb un candidat nou. Un canvi que pretén veure la política amb
uns altres ulls, que vol fer les coses d’una altra manera, un projecte il·lusionant no absent de dificultats on el nostre
Municipi té molt a guanyar.... Un grup de gent, un partit, on si voleu teniu les portes obertes.

Este mes queríamos hablar en esta columna sobre las medidas que el Partido Popular impulsó durante los dos mandatos en los que estuvimos en el gobierno municipal. Medidas para reducir la deuda municipal y para hacer posible
la llegada de Mango a Lliçà d’Amunt. Pero nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de un cambio de
formato de la publicación Informa’t. Un cambio que nos afecta negativamente, pues el espacio destinado a los grupos
municipales se ha visto reducido de forma significativa. Todos los partidos se unieron en un pacto infame para crear
un cordón sanitario y dejar al PP sólo en la oposición. Ahora ellos no tienen nada que decir, algunos hace meses que
no publican su columna, y los populares somos los únicos que cada mes explicamos las acciones que llevamos a
cabo para mejorar la vida de nuestros vecinos. Y también señalamos los abusos de este gobierno municipal cuya
única finalidad es repartirse los cargos y el presupuesto municipal. Nos quieren silenciar pero no lo conseguirán. Seguiremos hablando claro y trabajando para hacer un mejor Lliçàd’Amunt. Feliz año nuevo.
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Entitats i Bústia del lector

Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. L’objectiu d’aquest espai és que
aquestes entitats es donin a conèixer. I el butlletí tambe té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden
versar sobre qualsevol tema.

Espectacles infantils a
l’Aliança
Diumenge 22 de gener a les
12h a l’Ateneu l’Aliança us
oferim un espectacle de titelles: “La sireneta” de la companyia Festuc Teatre. Aquest
espectacle el recomanem
per a nens i nenes de 2 a 10
anys.
La història comença en el
fons del més blau dels oceans. Existia una ciutat de
nacre i coral on vivia el rei
Tritó amb les seves filles;
entre totes, la petita era la
més bella i tenia la veu més
preciosa de tot l’oceà, el
seu nom era Mar, però tots
la coneixien com La Sireneta. Ni la immensitat dels
mars és capaç que la nostra
protagonista se senti atrapada en un aquari, enamorada del món exterior i d’un bell

“La sireneta” de la companyia Festuc Teatre.

príncep; farà tot el possible
per aconseguir el seu somni:
convertir-se en humana. La
seva tendresa i innocència
ens traslladarà a una aventura plena d’emocions. Un
conte de les profunditats marines, amb titelles i música en
directe, perquè l’espectador

La karateca
lliçanenca Ainoa
Astorga, medalla
d’or en el Campionat
de Karate de
Catalunya Kius
La karateka lliçanenca Ainoa Astorga Merino, del club de karate
Nokachi de les Franqueses del Vallès i alumna de l’IES Hipàtia
d’Alexandria, va obtenir la medalla d’or en el Campionat de
karate de Catalunya Kius celebrat el passat dia 19 de novembre
al pavelló esportiu de Lliçà d’Amunt en la modalitat de katas
(formes) a la categoria Cadet.
Maria Asunción Merino

L’amazona
lliçanenca
Maria Martínez,
subcampiona
de Catalunya de
Doma Clàssica

es deixi portar cap a aquest
món ple de misteri i fantasia.
La venda d’entrades es fa a
Taquilla. Preu: fins a 12 anys i
socis/es és de 3€; majors de
12 anys i no socis/es 5€.
Us esperem!
Ateneu l’Aliança

Maria Martínez –amazona del
Club Hípic Esteve-Barranco-,
muntant a Cehia Bel.la, ha
assolit, sota la direcció de la
seva entrenadora Laia Barranco Font, la medalla d’argent al
Campionat de Doma Clàssica
2016 disputat a Torredembarra en la categoria de Ponis A.
Enguany ha assolit també la
primera posició en la Lliga Catalana de Doma Clàssica 2016
així com la primera posició en
la prova critèrium del Campionat d’Espanya a València. En
categoria Aleví al Campionat

de Catalunya de Doma Clàssica a Cardedeu va obtenir la
cinquena posició. A nivell nacional, es va classificar per a
disputar el Campionat d’Espanya de Doma Clàssica de menors a València. Cal destacar
la compenetració assolida pel
binomi, així com l’excel·lent
tasca i dedicació duta a terme
per tot l’equip tècnic del Club
Hípic Esteve-Barranco, i en especial de la seva entrenadora
Laia Barranco Font.
Carlos Martínez

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75)
o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb
tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es
publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú.
No es publicaran els escrits que atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats.
El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Telèfons
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 16
CAP La Cruïlla
93 841 52 50
CAP Palaudàries
93 864 00 90
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
Escola Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
Escola Lliçà (antiga Països
Catalans)
93 841 56 05
Escola Lliçà (antiga Sant
Baldiri)
93 841 46 52
Escola Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal
Nova Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal
Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del
Tenes
93 841 48 86
Espai Jove El Galliner
93 860 72 27
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Esplugas
93 843 91 21
Farmàcia M. Codina
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Portabella
93 843 93 01
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia M. Sayós
93 841 61 05
INS Lliçà
93 841 66 25
INS Hipàtia d’Alexandria II
93 841 62 16
Jutjat de Pau
93 860 72 16
Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 10
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can
Lledó
93 841 76 29
Local Social Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local Social Can Rovira Nou
93 023 44 09
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tributària
93 472 91 38
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a
domicili
93 841 52 25
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall
del Tenes
93 841 58 12
Taxi Pujol
620 99 07 90

Sant Julià, patró de Lliçà d’Amunt
El dia 7 de gener és festiu a Lliçà d’Amunt. Se celebra la diada del patró del
poble, Sant Julià.
pera a Torí- juntament amb
una estatueta d’argent del
segle XV d’estil flamíger.
Iconogràficament és representat amb el bàcul, signe
de la seva dignitat d’abat.
Julià i Basilissa són celebrats per l’Església el dia 7
de gener.

Sant Julià és un màrtir del
segle IV. La història n’explica que era d’Antinou (Egipte) i que als 18 anys, després de rebre una educació
excel·lent, els seus pares el
volgueren casar amb Basilissa contra la seva voluntat.
Els dos joves, inclinats al
monaquisme, varen fundar
sengles monastirs on acollien gent necessitada. En la
persecució de Dioclecià van
ser turmentats fins acabar
amb la seva decapitació.
L’urna de Julià, Basilissa i
els seus companys màrtirs
es troba a la catedral de
Chieri -ciutat italiana pro-

L’església parroquial de
Lliçà d’Amunt era, d’antic,
dedicada a Sant Julià, com
ho demostren les relacions
successives fetes amb motiu de les visites pastorals,
començant per la del 27
d’octubre de 1382.
A la dreta de l’església hi
ha la imatge de Sant Julià,
una estatueta-reliquiari on
es veu el sant amb l’hàbit
de monjo i el bàcul propi
de l’abat. A la mà esquerra
sosté un llibre que simbolitza la seva erudició. La imatge (alçària: 35 cm) és d’argent repujat i burinat amb la
cara acolorida. La base és
hexagonal (diàmetre: 11,5
cm), amb relíquies al centre,
encara que no semblen ser
autèntiques. És del segle
VII. De l’orfebre només en
sabem la marca.

El poeta Joan Soler i Amigó
va corregir lingüísticament i
va adaptar el text del segle
XVIII dels Goigs del gloriós
màrtir Sant Julià, patró de
l’Església parroquial de Lliçà d’Amunt, amb respecte
al contingut i a la forma:

“Qui, fidel, en vós confia
de tot mal sigui guardat,
sigueu nostra llum i guia,
Julià, màrtir sagrat.
(...)

De Jesús, fill de Maria,
sou deixeble estimat,
sigueu nostra llum i guia,
Julià, màrtir sagrat.”

genda específica
de la Biblioteca
Ca l’Oliveres
podeu consultar
l’agenda general
al web de
l’Ajuntament:

genda específica
de l’Espai Jove
El Galliner

